
Bản Đồ Đường Phân Thủy San Luis Rey

Đường Phân Thủy San Luis Rey là 1 trong số 11 đường 

phân thủy ở Hạt San Diego. Đường Phân Thủy San Luis 

Ray bắt đầu ở vùng núi phía đông Hạt San Diego gần 

Warner Springs và đổ vào Thái Bình Dương gần 

Oceanside. Nếu bạn sống trong đường phân thủy này, 

những hành động của bạn ở nhà và trong cộng đồng của 

bạn có thể giúp cải thiện chất lượng nước trong các sông 

suối, ao hồ và đại dương của chúng ta.

Chúng ta phụ thuộc vào 
đường phân thủy nhiều 
hơn bạn tưởng.
Bất kỳ khi nào chúng ta tổ chức picnic 
ở Công Viên Guajome, cắm trại ở Hồ 
Henshaw, hoặc đơn giản là nhấp một 
ngụm nước, chúng ta đang sử dụng 
các tài nguyên của đường phân thủy 
của mình.

Đường Phân Thủy 
San Luis Rey Của Chúng Taq u ậ n  s a n  d i e g o

Đường phân thủy là các khu 
vực đất thoát nước qua sông 
suối, ao hồ vào một điểm thấp 
chung – thường là đại dương.



Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những nỗ lực này trong Đường Phân Thủy San Luis Rey, hãy truy cập 
www.projectcleanwater.org/san-luis-rey-wma/

Quận San Diego và các đối tác của nó cũng hợp tác với nhau để đảm bảo các đường phân 
thủy của chúng ta được lành mạnh.

Đường Phân Thủy San Luis Rey Của Chúng Ta

Chúng Ta Có Thể Bảo Vệ Các Đường Phân Thủy 
Của Chúng Ta Chỉ Bằng Một Vài Bước!
Nước chảy qua đường phân thủy của chúng ta cuốn theo những chất gây ô nhiễm như vi khuẩn,  và rác, 
có thể làm bẩn các đường thủy của chúng ta. Ưu tiên hàng đầu trong Đường Phân Thủy San Luis Rey là ngăn chặn ô 
nhiễm vi khuẩn, như chất thải của vật nuôi. Là cư dân, chúng ta có trách nhiệm giữ cho nó được sạch. Mọi hành động 
cá nhân có thể tạo thành những thay đổi lớn.

Bạn có thể giúp bảo vệ đường phân thủy của chúng ta bằng cách thực hiện những hành động 
đơn giản này để ngăn chặn ô nhiễm:

Vứt bỏ tất cả rác thải vào những vật đựng dành riêng và đóng nắp. 

Truy cập https://wastefreeds.org/ để tìm hiểu cách tiêu hủy hoặc tái 
chế những vật cụ thể.

Rác

Giữ cho sân nhà bạn không có chất thải của vật nuôi. Mang theo túi bao túi khi dắt vật 
nuôi đi dạo và vứt bỏ chất thải của chúng vào thùng đựng dành riêng.

Bảo dưỡng hệ thống thoát nước thải hoặc tự hoại của bạn. Báo cáo rò rỉ hoặc tràn đổ 
nước thải ngay lập tức cho số 858-505-6657.

Tiêu hủy nước thải của xe RV đúng cách tại một trạm đổ rác dành riêng.

Vi khuẩn tìm thấy trong rác 
thải và nước thải

bao gồm rác thải 
cây xanh

Gọi Cho Chúng Tôi Để Biết Thêm Thông Tin hoặc để Báo Cáo Ô Nhiễm. 1-888-846-0800
watersheds@sdcounty.ca.gov      www.sandiegocounty.gov/stormwater
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